
KRASNALE 

 

09.04.2021r. (PIĄTEK) 

 

Temat kompleksowy: Wiosna na wsi 

 

I część dnia:  

 

Drodzy rodzice, dzisiaj w ramach aktywności muzycznej proponuję naukę piosenki 

„Maszeruje wiosna”.  

Wysłuchajmy wspólnie z dzieckiem piosenki, a potem zapytajmy je, o czym była piosenka. 

W dniu dzisiejszym proponuję naukę refrenu piosenki oraz pierwszej zwrotki metodą 

fragmentami ze słuchu. Oto link do piosenki i tekst: 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

 

„Maszeruje wiosna” 

1. Tam daleko gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

 

Ref.: Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło  

         lecą i świergocą głośno i wesoło.  

         Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat  

         gdy go w górę wznosi zielenieje świat! 

 

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,  

na ramieniu małą torebeczkę. 

Chętnie żuje gumę i robi balony  

a z nich każdy jest zielony. 

 

    Ref.: Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło… 

 

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas 

każda trawka chce być już zielona. 

Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła, 

zima by została mroźna.  

 

Ref.: Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło… 

  

Zabawa „Wysoko – nisko” 

Posłuchajmy najpierw utworu wspólnie z dzieckiem, a potem się zabawmy. Na dźwięki 

wysokie  np. skaczemy jak pajace, a na dźwięki niskie chodzimy powoli jak misie.   

Podkład muzyczny: https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw
https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI


 

Zabawa „Szybko – wolno”  

Na dźwięki wolne możemy np.: kołysać się na boki przenosząc ciężar ciała z nogi na 

nogę,  a na dźwięki szybkie np. biec w miejscu. 

Podkład muzyczny: https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4 

 

Zabawa „Cicho – głośno” 

Możemy np. klaskać delikatnie i mocno, chodzić na paluszkach lub stawiać ciężkie kroki, 

skakać wysoko i nisko. 

Podkład muzyczny: https://www.youtube.com/watch?v=rOuvaOIStXU 

 

W ramach aktywności plastycznej proponuję wyklejenie szablonu tulipana plasteliną 

lub wydzieranką z kolorowego papieru  

Można użyć materiałów, które obecnie mamy w domu. Szablon tulipana znajduje się na 

końcu pliku. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4
https://www.youtube.com/watch?v=rOuvaOIStXU


 

III część dnia: 

 

W III części dnia proponuję zabawę „Prawda czy fałsz”.  

Rodzic zadaje pytania. Zadaniem dziecka jest rozpoznać, czy zdanie jest prawdziwe czy nie. 

Jeśli jest prawdziwe - dziecko klaszcze w ręce, jeśli zdanie jest nieprawdziwe to nie. Oto kilka 

przykładowych zdań: 

 

• Kolor zielony to kolor wiosny? (prawda) 

• Wiosną słońce mocniej grzeje. (prawda)  

• Wiosną jeździmy na sankach? (fałsz) 

• Wiosną topi się śnieg? (prawda) 

• Zimą kwitną kwiaty? (fałsz) 

• Przebiśnieg i krokus to pierwsze wiosenne kwiaty (prawda) 

• Latem lepimy bałwana? (fałsz) 

• Wiosną przylatują ptaki z ciepłych krajów? (prawda)  

 

Życzę miłej zabawy. 

 

Opracowały: 

1.Anna Duszyńska  



 


